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Phần 4
Chương 16
Quất Tiện Nhân

S

au khi thị tỳ Trương thị ra cửa chạy một vòng, ở bên tai chủ tử nhẹ giọng

đáp: “Trong viện chỉ có một nô tỳ quét dọn, cách xa không có gì đáng ngại, nô
tỳ đã gọi nàng đi tưới hoa.”
Chỉ vì câu hét to của Tam nương mà mời người ta rời nội viện thật sự quá
gây chú ý, giờ phút này mọi người đang nói chuyện ở chính phòng, để nô tỳ vừa
mới mua được sau khi đến vùng biên cương xử lý thì thỏa đáng hơn.
“Ừ, rất tốt.” Sau khi buông xuống tảng đá lớn trong lòng, Trương thị không
khỏi hung hăng trợn mắt nhìn nữ nhi, dạy bảo: “Lan Nương phải cẩn trọng lời
nói.”
“Con nói không sai mà.” Thôi Uyển Lan quật cường ngước đầu, “Đường
đường là lang quân nhà đại tướng quân Hoài Hóa, tương lai nhất định là đại
tướng quân uy phong lừng lẫy, có điểm nào không như ý?”
“Sao tỷ tỷ không hài lòng với người phu quân như thế? Còn phải ngại chính
mình liễu yếu đào tơ không xứng với huynh ấy nữa ấy.” Uyển Như cười khổ
nâng khăn che miệng, lại giương mắt nhìn kế mẫu tiếp tục than thở, “Cố tình đồ
cưới lại ít gần như khó coi, thật là, rõ là... Aizz!”
Nếu đã nói đến vấn đề chính, làm sao Uyển Như cho phép kế muội chen
miệng vào chuyển sang đề tài khác chứ? Suy nghĩ đòi lại đồ cưới của mẹ sẽ
không dao động mặc cho gió táp mưa sa!
“Ta thương con nhưng thật sự xin lỗi con! Nếu không phải cha con làm việc
xảy ra chuyện không may, cũng sẽ không khó khăn đến tình cảnh như thế, Văn
Khang cũng không có tiền đồ, văn võ đều kém, sính lễ không đủ ai chịu gả cho
hắn? Còn phải chuẩn bị các loại phí dụng cho hắn...” Trương thị tiến lên hai
bước ngồi vào bên cạnh Uyển Như, ôm cổ nàng bắt đầu khóc lóc kể lể khó khăn
trong nhà.
Quở trách từ cha ruột nàng đến ca ca ruột, giống như tiền trong nhà đều xài ở
trên người hai người này, trong lời nói không hề đề cập tới chuyện biệt viện
trong kinh, giống như lúc trước Uyển Như chưa từng hỏi tới.
Uyển Như bị kế mẫu béo ụt ịt ôm gắt gao, không thể làm gì ngửi mùi đàn
hương nồng nặc trên người bà ta, từng trận ghê tởm, như muốn đẩy ra nhưng
không được, đáng hận giá trị sức mạnh quân sự quá thấp!
“Mẫu thân, con không thở được...” Quả thật Uyển Như hoài nghi đối phương
oán hận trong lòng muốn kìm chết nàng.
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Kể khổ bên trong, Uyển Như không tự chủ được nhớ lại đêm Tiếu Dương
tỉnh lại từ trong hôn mê, theo bản năng đá một cước làm mình rơi xuống đất công phu này, sau này nhất định phải tìm cơ hội học mới được!
Trương thị giống như không nghe thấy lời này của nàng, tiếp tục lải nhải,
Uyển Như cắn răng duỗi tay ra ôm lấy đối phương, sau đó đặt đầu ở đầu vai kế
mẫu rồi bắt đầu khóc rống lên.
“Mẫu thân, con hận tại sao mẹ con bỏ con và ca ca mà buông tay rời đi! Bà
là huyện chủ con vợ cả Bình Nhạc quận vương! Nếu mẹ con còn tại thế, Thiên
gia cũng sẽ không giáng chức cha tới chỗ này! Nếu mẹ con còn tại thế, con cũng
sẽ không đáng thương đến nỗi ngay cả một phần đồ cưới cũng không lấy ra
được!”
Nàng vừa khóc lóc kể lể vừa dùng lực nện vào sau lưng Trương thị, trâm
trên búi tóc cũng không ngừng cọ đâm vào mặt đối phương.
“Đừng khóc, đừng khóc, rồi tất cả sẽ tốt.” Trương thị băn khoăn nịnh bợ
Tiếu gia nên bất đắc dĩ phải khuyên nhủ, cảm giác trên mặt và sau lưng mình
đều rất đau, từng câu chất vất này như đâm thẳng vào trong lòng người, dù sao
bà ta cũng chỉ là kế thất, nàng lại mang danh tiếng huyện chủ của mẹ ruột ra đè
người, cuối cùng trở lại đề tài quan trọng đó là - đồ cưới, đồ cưới của mẹ ta
đâu?
Còn thiếu chút nữa không dứt khoát khỏi: Biệt viện trong kinh thành là đồ
cưới của mẹ ta sao không trả lại cho ta và ca ca, bao lâu mới trả lại?
Không phải Uyển Như không hỏi xin, mà là còn chưa chuẩn bị xong toàn bộ.
Đầu tiên, kế mẫu cũng là mẫu thân, ép quá chính là không vâng lời, phạm
vào tội bất hiếu trong mười tội lớn nhất, chuyện này hơn phân nửa trong lòng
phụ thân cũng biết, không thật sự mạnh sẽ không tới; tiếp theo, vị trí cất đồ cưới
phong phú là nàng nghe người làm đã bị đuổi ra khỏi nhà nói ở kiếp trước, hôm
nay còn chưa chân chính đi chứng thật, chỉ có thể lừa gạt Trương thị; mấu chốt
nhất là, nàng và ca ca vẫn không thể đặt quan hệ với Bình Nhạc Quận Vương,
không chiếm được danh sách đồ cưới năm đó.
Đòi nợ cũng phải có giấy nợ! Không có giấy nợ cũng chỉ có thể gửi hy vọng
vào nhân phẩm của đối phương, nghĩ tới đây hận ý trong lòng Uyển Như càng
sâu, càng dùng sức đánh sau lưng Trương thị.
Bởi vì, đời trước, nàng và ca ca đến bóng dáng đồ cưới cũng không thấy!
Đời này, Trương thị cũng không tính toán trả lại đồ cho chủ.
Mặc dù Bình Nhạc Quận Vương chỉ là đường huynh của kim thượng, không
tính là quyền cao chức trọng, nhưng dầu gì ông cũng là Quận Vương, hơn nữa
còn là quận vương sợ vợ, ông chỉ có một dòng chính nữ vả lại không có con trai
trưởng, hôm nay thừa kế tước vị chỉ là con trai của thiếp.
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Có thể nghĩ, năm đó lúc bà ngoại Uyển Như còn tại thế đã đặt mua đồ cưới
cho nữ nhi mình phong phú thế nào.
“Hu hu, mẫu thân, con rất nhớ mẹ con...” Uyển Như càng nghĩ càng bi phẫn,
không khỏi chân chính rơi lệ.
Nếu như mẹ còn sống, nàng sẽ không ăn nhiều đau khổ như vậy? Đời này
vừa lại không cần chừng tính toán, lo lắng đề phòng? Nói không chừng cũng
như Thôi Uyển Lan không tim không phổi trải qua đơn thuần mà vui vẻ.
Nàng vừa mới nghĩ đến Thôi Uyển Lan, người muội muội sau nửa ngày xem
kịch rốt cuộc cũng khôi phục lại tinh thần, mặc dù vẫn nghi ngờ tại sao tỷ tỷ và
mẫu thân lại phải ôm nhau khóc, nhưng cũng nhìn thấu động tác Uyển Như vỗ
lưng thật sự là dùng sức quá ác, động cơ không tốt.
“Ngươi đang làm cái gì, mau buông ra!” Nàng ta chạy đến trước mặt hai
người, dùng sức lôi kéo, rốt cuộc phá vỡ trạng thái giằng co. Đã sớm kìm nén
đến bực mình Uyển Như thở ra một hơi, lau chùi nước mắt ngồi thẳng, sau đó
lại giơ tay lên cực kỳ tao nhã sửa sang lại tóc tai, lúc này mới chậm rãi trả lời:
“Muội không cần phải hiểu, nữ nhi đã xuất giá khi lại mặt ôm mẫu thân khóc
lóc là chuyện bình thường.”
“Ngươi gả cho người xuất sắc như thế, còn có gì cần khóc lóc kể lể hay
sao?” Thôi Uyển Lan bắt bẻ chỉ trích Uyển Như một trận, vừa tràn đầy thèm
thuồng thở dài nói, “Đại tướng quân phu nhân, mặc kệ là nhất phẩm quốc phu
nhân, hay nhị phẩm, tam phẩm quận phu nhân.”
“Uyển Lan! Mặc kệ là Tướng quân phu nhân gì đều không liên quan đến
con!” Trương thị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vỗ lên bàn làm bàn tay đau
đớn.
Mà Uyển Như thì không nói gì: đồ mình muốn chỉ là đồ cưới, đề tài vòng tới
vòng lui đều trở lại đề tài luẩn quẩn của kiếp trước, Thôi Uyển Lan muốn cũng
chỉ là tỷ phu uy vũ tuấn lãng, cho dù nói gì cũng sẽ kéo tới trên đầu “Tướng
quân phu nhân”.
Muội muội dòm ngó phu quân tỷ tỷ, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì
cho cam, cho dù là dòng chính nữ Thôi gia cũng không thể nào gả cùng một
người, dù là tỷ tỷ chết muội muội cũng không thể thượng vị.
Nhưng mà, Thôi Uyển Như lập tức nghĩ tới một chuyện đáng sợ, lúc trước
Tiếu Dương coi trọng muội muội, không phải mình! Dạo này, nam nhân vụng
trộm với em vợ cũng không phải là không có, không được, ngàn vạn lần không
thể để tiểu tiện nhân này nhặt được tiện nghi, phụ nhân trông chừng phu quân
hôn mê bất tỉnh không xa không rời chính là ta!
“Muốn làm Tướng quân phu nhân, thì phải gả cho Giáo úy nho nhỏ, sau đó
cùng hắn đi biên thùy chịu đựng, thậm chí vượt qua mấy chục năm ăn gió nằm
sương ở trong chiến đấu, có lẽ sẽ thấy hoang tàn đổ nát, thây ngang khắp đồng;
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có lẽ không thể không tự tay làm nội trợ, thậm chí có kinh nghiệm tàn sát hàng
loạt dân trong thành lúc chạy trốn...” Uyển Như chớp mắt không nháy mắt nhìn
kế muội, dùng một loại giọng nói kiên định nói các loại suy đoán.
Sau đó cất giọng hỏi ngược lại: “Ngươi làm được sao?”
Thôi Uyển Lan bị những miêu tả liên tiếp và hỏi dồn dập của nàng ép lui về
sau hai bước, há miệng nhưng không nói được một câu đầy đủ, sự từng trải
quyết định tiểu nương tử Uyển Như không kịp sống lâu mười năm trở nên thành
thục, hoặc là nói, nàng như vậy là có thể lừa người.
“Ta có thể.” Thôi Uyển Như khẽ ngẩng đầu, trong ngữ điệu mang theo quyết
tâm mặc kệ sống chết, trong mắt giống như còn mang theo một loại thần thái
không nói rõ được.
Phen biểu diễn này của nàng không chỉ có kinh hãi mẹ con Trương thị, đến
ngay cả thô sử nha hoàn tên là Tiểu Cúc đang tưới hoa trong sân cũng bị cả kinh
thiếu chút nữa làm rơi bình nước trong tay.
Tai thính mắt tinh nàng vẫn núp ở một bên xem cuộc vui, đầu tiên là cảm
khái Tam nương tử nhìn rất hạnh phúc không ngờ lúc ở nhà lại bị khinh bỉ như
vậy, đường đường là thiên kim Tướng phủ, nhưng lúc lại mặt còn không thể
không tự mình đi đòi đồ cưới; rồi sau đó, nhìn Thôi Uyển Như vừa khóc vừa
đánh kế mẫu, nàng cười không ngừng làm run tay bất tri bất giác đã tưới cho
cho cây mai thêm một vũng nước.
Cuối cùng đoạn lời nói này, lại làm cho Tiểu Cúc âm thầm quyết định trong
khả năng của mình nhất định phải chăm sóc thêm cho Tam nương tử, đây mới
thực sự là người có thể xứng với Tam lang quân!
Thật không biết, ai có thể xứng với Tam lang quân nhà nàng, khi Uyển Như
vẫn còn đang bận rộn tranh giành vấn đề tài sản với kế mẫu thì Tiếu Dương
cũng ở thư phòng cùng với Thôi Thứ Sử thảo luận chuyện quan trọng về đất
nước.
Thôi Thứ Sử mời con rể vào thư phòng vốn muốn hàn huyên cùng hắn về
khuê nữ của mình, thuận tiện đòi hỏi mấy nhân thủ trợ giúp cho công việc của
mình.
Ai có thể nghĩ, nói không tới hai câu, Tiếu Dương đã trực tiếp ném ra một
quả bom: “Những ngày gần đây bên Tây Nhung có dị động, theo phỏng đoán,
giữa tháng sẽ có đại chiến hết sức căng thẳng.”
“Cái gì?! Sao lại như thế?” Trong nháy mắt chân Thôi Thứ Sử mềm nhũn,
không phải đã ngưng chiến rồi sao? Biên quan đã gió êm sóng lặng ba năm rưỡi
rồi? Sao mình vừa mới nhậm chức thì chiến tranh rồi?!
“Bởi vì thời gian trước bên kia có bão tuyết.” Tiếu Dương giải thích, “Dân
tộc du mục dựa vào cây cỏ thiên nhiên nuôi dưỡng, dựa vào nuôi súc vật chăn
thả, quan tâm đến mưa tuyết hơn cả người trồng trọt, trồng trọt bình thường đều
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giữ lương thực, nuôi chăn thả mà một khi gặp bão tuyết khắp nơi sẽ không có
cách nào khác sinh tồn. Sống không nổi, cũng chỉ có thể tranh giành.”
“Tin tức này đã chắc chắn? Vậy, vậy như thế nào mới tốt!” Thôi Thứ Sử
cũng không dự liệu được ông ta sẽ gặp được cảnh man di quấy nhiễu, nhất thời
có chút hoang mang lo sợ.
“Đã chắc chắn, hôm nay trừ lại mặt, chính là đặc biệt tới báo chuyện này.”
Tiếu Dương đỡ cánh tay Thôi Thứ Sử trầm giọng trấn an nói, “Nhạc phụ không
cần phải kinh hoảng, chỉ cần làm chuẩn bị cho chu toàn Tây Nhung không có gì
đáng sợ. Sắp tới chỉ là một bộ lạc trong đó thôi, nhiều nhất không đến năm vạn
người.”
“Năm, năm vạn?!” Thôi Thứ Sử nhất thời nghĩ tới thủ hạ của mình cũng chỉ
có mấy trăm có thể dùng để làm binh thủ thành, hơn nữa bọn họ đến tự chuẩn bị
cung tiễn y phục lương thực cho chiến sự cũng không tinh thông, lần này, không
chỉ nhũn chân, đến giọng nói cũng bắt đầu phát run.
Nhìn phản ứng của ông, Tiếu Dương len lén liếc mắt, trực tiếp đề cao âm
điệu nói: “Nhạc phụ, năm vạn người này chủ yếu là do quân Tiếu gia ta tới đối
phó, chuyện không liên quan đến người!”
Thôi Văn Khang đứng ở một bên nghe còn nghĩ thông suốt hơn cả cha hắn
còn trước khi Tiếu Tam lang nói ra miệng, ngăn ở tuyến đầu tiên tuyệt đối là
thành Tiếu gia quản lý, chính mình ở phía sau, gã chỉ tới nhắc nhở để người
nhạc phụ này làm tốt các loại chuẩn bị mà thôi.
Mấu chốt là chuẩn bị tâm tư, ngàn vạn đừng tự mình hù dọa mình bỏ thành
mà chạy, cũng đã là thông gia rồi, Thôi gia vừa chạy chắc chắn Tiếu gia cũng
không được tốt.
Chỉ là... Thôi Văn Khang đột nhiên ngẩng đầu lên, dùng giọng nói còn lớn
hơn cả Tiếu Dương hỏi: “Đánh giặc vậy Như Nương thì sao?! Muội ấy sẽ trở về
cùng với ngươi?”

Chương 17
Thề Không Ly Biệt

“K

hông, nàng phải ở lại chỗ này, trong vùng này nhà ta có tòa nhà khác,

định sắp xếp Như Nương và Tứ lang tạm thời ở chỗ này.” Con rể mới lắc đầu
một cái, khom người nói với nhạc phụ: “Đến lúc đó, làm phiền nhạc phụ trông
nom nhiều hơn.”
Tiếu Dương đâu chịu ném thê tử mới cưới của mình ở gần chiến trường?
Uyển Như tạm thời không thể giúp gì cho trong nhà, sợ hãi vô ích còn gây thêm
phiền toái cho mẹ, hơn nữa, thậm chí hắn còn có chút chờ đợi đối phương giữ
mình lại, dưới tình hình như thế, “An toàn” dĩ nhiên là yếu tố đầu tiên.
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“Như thế rất tốt, rất tốt.” Thôi Thứ Sử vuốt chòm râu rốt cuộc nở một nụ
cười.
Không phải ông ta vui mừng khi thấy con rể quan tâm nữ nhi như thế, mà là
cho rằng nếu Tiếu gia muốn đưa con trai út tới chỗ này, nói rõ nơi này an toàn,
quân Tiếu gia sẽ liều tính mạng che chở không cho vó sắt của man di quấy
nhiễu chỗ này, cho dù là tiền tuyến thất thủ cũng nhất định sắp xếp cho Tứ lang,
Như Nương đường lui chạy trối chết.
“Vậy có sắp xếp nhân thủ không?” Thôi Thứ Sử mang vẻ mặt mong đợi hỏi.
Thử nghĩ xem, Tiếu gia phải có tử sĩ che chở chủ tử như thế mới không có
chuyện gì, mà Như Nương sẽ không để ý đến sự sống của nhà mẹ đẻ ư? Nàng
thiện lương như thế tuyệt sẽ không làm ra chuyện bất hiếu bực này.
Nếu như, giờ phút này Uyển Như nghe được tiếng lòng ông ta, nhất định sẽ
khinh thường chê cười: “Nếu quả thật có một ngày này, người ta nguyện ý cứu
chỉ có ca ca, ngài hi sinh cho tổ quốc cũng xem là một chuyện tốt.”
“Có sắp xếp hộ vệ tinh binh, nhạc phụ không cần lo lắng.” Tiếu Dương chưa
từng nhiều lời với chuyện này, đơn giản giải thích rồi bắt đầu nhắn nhủ cho
nhạc phụ tin tức quan trọng hơn, ví dụ như hình thức nghiêm trọng trước mắt,
người Tây Nhung trước sau như một luôn chờ chuyện xấu.
Sau khi nói rõ tình huống lại đề nghị: “Đề phòng ngoài ý muốn, nhạc phụ
cần phải tiến tành nhắc nhở các huyện phía dưới, hơn nữa, nơi đây bắt đầu cấm
đi lại ban đêm, lính canh giữ nơi cửa thành nhất định phải sai người có thể tin
được, phàm có người lạ mặt nhất định phải kiểm tra nghiêm túc, để phòng gian
tế lẫn vào cùng người trong ứng ngoại hợp. Hơn nữa, lương thực, nước sạch
cũng cần phải tích trữ và cho người trông chừng.”
Thôi Thứ Sử nghe thế gật đầu liên tục, cũng bảo trưởng tử nhanh chóng ghi
chép.
Sau đó, Tiếu Dương lại đề nghị: “Trừ những cái đó ra, người thủ thành và đồ
vật cần dùng cũng chuẩn bị thỏa đáng.”
“Chuyện này...” Thôi Thừa Vọng do dự trong chốc lát, ông ta chưa từng thủ
thành, làm sao biết những gì cần dùng chứ? Đây rõ ràng là làm khó người khác.
“Thợ rèn, thợ mộc, thợ xây, ánh nến, dầu, củi, các loại đá, đều phải có.” Tiếu
Dương cũng biết Thôi Thứ Sử hoàn toàn không biết, thì trực tiếp chỉ đường
sáng cho ông ta, “Bản Châu Tư Mã, Binh Tào Tham Quân đều là người quen
thuộc quân vụ, nhạc phụ có thể thương nghị với những người đó.”
Hai người này đều là dòng chính của Tiếu gia, ở chỗ này cũng kinh doanh
nhiều năm, nếu Thôi Thứ Sử không thông quân vụ, vào thời điểm nguy cấp
nghe một chút đề nghị của bọn hắn dù sao cũng hơn mình trong đầu buồn bực đi
loạn.
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Ngoài ra, Tiếu gia còn cho mượn ít tạp dịch bình thường, binh lính cho Thôi
Thứ Sử, bình thường dưới tình huống thủ thành phải làm những gì đều không
thành vấn đề, sau khi dặn dò mọi ngươi, Tiếu Dương ngẩng đầu nhìn ngoài cửa
sổ, ngay sau đó đứng lên.
Khách khí chào nhạc phụ một cái, nói: “Sắc trời đã tối trong nhà còn cần dàn
xếp một chút, tiểu tế dẫn Như Nương đi về, ngày khác trở lại quấy rầy nhạc
phụ.”
Quả thật thần thái ngôn từ của hắn đều cung kính, nhưng trong lòng lại
không như vậy. Trước đó Thôi Thứ Sử nhậm chức Công Bộ Thị Lang, bởi vì
lúc tuổi còn trẻ danh tiếng về văn thơ không tệ, đáng tiếc sau khi làm quan cũng
chưa từng ra vẻ yếu kém, ở chính vụ không chỉ không có tích sự gì còn phạm
sai lầm.
Tiếu Dương tưởng rằng điều này cũng không phải do lỗi của nhạc phụ, mà
có thể là bị người khác dính líu, kết quả lần này vừa tiếp xúc thật sự thất vọng
không thôi. Cho dù quan viên Công Bộ chưa quen thuộc chiến sự nhưng sách sử
cũng nên đọc qua rồi chứ? Đến ngay cả Thôi Văn Khang kém cỏi cũng nói ra
được kế “vườn không nhà trống”, đường đường là Thứ Sử một châu lại ngây
ngốc chỉ biết hoảng sợ.
Cũng trong lúc đó, Uyển Như nghe được người làm truyền lời nói Tiếu
Dương mời nàng từ biệt cha mẹ lên đường thì cũng không đoái hoài tới chuyện
đòi đồ cưới nữa, vội vàng đứng dậy nói với kế mẫu: “Sau khi về nhà còn chưa
nói chuyện với ca ca, mẫu thân hãy để con rời đi trước.”
“Đi đi, nhanh đi đi.” Huyệt Thái Dương của Trương thị co rút đau đớn, dựa
vào bàn phất phất tay, hết sức mừng rỡ tiễn ôn thần này đi.
Sau khi Uyển Như nhìn thấy Thôi Văn Khang ở dưới mái hiên, những
chuyện nói thường ngày cũng bỏ đi, chỉ trực tiếp hỏi hắn tính toán cho sau này
thế nào, đây mới là vấn đề trọng điểm liên quan đến cuộc sống.
Đại Cữu Ca nhún vai một cái, thở dài trả lời: “Tổ phụ là nhị phẩm, cha là tứ
phẩm, dựa vào bọn họ huynh có thể làm một cấm quân huân vệ nhàn rỗi, cứ như
vậy rồi từ từ thăng cấp thôi, đã nói rồi, đầu mùa xuân sang năm huynh sẽ đi
nhậm chức.”
“Muội biết ngay ca ca sẽ tính toán thế này mà.” Thôi Uyển Như lại nhẹ
nhàng lắc đầu một cái, hỏi ngược lại, “Chức mà cấm quân huân vệ có thể làm
cao nhất cũng chỉ là trung lang tướng tứ phẩm, hơn nữa quá trình thăng chức
khó như lên trời, lớn tuổi lại không thăng nổi tất nhiên sẽ bị loại bỏ. Đến lúc đó,
ca ca lại làm như thế nào nữa đây? Theo muội thấy, không bằng tham gia võ
cử.”
Thôi Uyển Như dùng ánh mắt có thể nhìn xa của mình trực tiếp chỉ cho ca ca
một con đường, nàng biết tương lai trong mười năm tới chiến sự ở Đại Tề rất
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thường xuyên, lại nhiều lần chiến thắng, mặc dù mang binh đánh giặc khổ chút
nhưng cũng là đường tắt để thăng quan, trong trí nhớ nhiều võ khoa chỉ được
một giáp cũng đều làm được đại quan!
Người trước mắt, là một người thích đánh nhau, dắt ngựa đi rong, săn thú
quần áo lụa là, thân thể cường tráng dù không biết văn, không đủ tư cách làm
Tiến Sĩ nhưng thi võ cử cũng không thể xem thường được, con đường này có
sức hút hơn cấm quân huân vệ, quan trọng nhất là, mình gả cho nhà đại tướng
quân ở biên cương, có người dìu dắt cho tiền đồ.
Thôi Văn Khang cau mày nghi ngờ nói: “Võ cử, muội nói là chọn lựa tướng
trong quân? Muội muội, triều ta có võ cử sao?”
“Sang năm sẽ có.” Thôi Uyển Như gật đầu, nghiêm mặt nói: “Đầu mùa xuân
năm sau, triều đình sẽ chọn lựa võ tướng ‘dũng cảm gan dạ nhất ba quân, vượt
qua danh sách đứng đầu, trí tuệ kiêm trăm thắng, là thiên tài giỏi nhất’. Đầu tiên
là hương cống tổng tuyển cử hoặc tiến cử, tháng mười đưa lên Binh bộ, bắt đầu
sau mùa đông sẽ tiến hành võ cử ở kinh thành. Đây là tin tức cơ mật, cũng đừng
truyền ra ngoài.”
Thật ra thì Tiếu Dương chỉ mơ hồ đề ra chuyện võ cử, Uyển Như kết hợp với
trí nhớ của mình làm rõ cho ca ca.
“Thật sự?” Đầu tiên là Thôi Văn Khang nửa tin nửa ngờ, rồi sau đó thấy
nàng nói rất chắc chắn, nhất thời sáng tỏ muội muội lấy tin tức từ Tiếu gia.
“Thật sự! Khảo hạch cỡi ngựa bắn cung, bộ xạ, cử tạ, sức nặng và thương,
mở rộng điều kiện cho người có tài nghệ đặc biệt.” Thôi Uyển Như gật đầu, tiếp
tục kể ra, “Sau khi thi đậu còn có Binh Bộ ra mặt tuyển chọn, cần thi thử trình
bày và phân tích con đường dùng binh, cuối cùng tuyển ra lương tài tới thi đình
(kỳ thi cuối cùng ở cung điện do nhà vua chủ trì) do Thiên gia tự chủ trì.”
“Vậy huynh còn phải đi đọc một lượt ‘Tôn Tử’, ‘Ngô Tử’, ‘Lục Thao’, ‘Tam
Lược’, ‘Tư Mã pháp’? Còn có cái gì nữa nhỉ?” Thôi Văn Khang im lặng thở dài,
cảm khái nói, “Hình như, võ cử cũng không đơn giản như thi Tiến sĩ.”
“Lần đầu tiên tuyển chọn võ cử chắc chắn sẽ không quá khó khăn, trước khi
ca ca có tâm đi thi thử thì phải rèn luyện tốt những gì cần thi trong võ cử đã.”
Thôi Uyển Như nhẹ nhàng cười một tiếng, cho Thôi Văn Khang vô hạn khích
lệ.
Nghe hắn trực tiếp báo ra một chuỗi tên binh thư, nàng cũng biết đã đủ để
chứng minh ca ca khi đang suy nghĩ làm cấm quân huân vệ cũng đã lưu tâm,
kiếp trước hắn chán nản nhiều năm, có lẽ là do tiền đô vô vọng nên trầm luân.
“Thi võ, phải có một tiêu chuẩn khảo hạch, làm thế nào để tính cấp bậc thi
đạt? Ví dụ như, cưỡi ngựa bắn cung, bộ xạ cần mấy mũi tên?” Thôi Văn Khang
muốn rõ ràng hơn để xem rốt cuộc mình có thể ôm hi vọng hay không.
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Uyển Như còn chưa kịp trả lời, khóe mắt liếc thấy Thôi Uyển Lan đang đi về
phía bên này, không khỏi hừ lạnh: phi, thật là âm hồn bất tán!
Nàng khẽ nghiêng người dùng ống tay áo lớn chặn lại tầm mắt đối phương,
lặng lẽ rút ra một quyển sách nhỏ nhét vào trong ngực Thôi Văn Khang, dặn dò:
“Tất cả tiêu chuẩn ở nơi này, có được không dễ, trông mong ca ca quý trọng.”
Bán nhan sắc mới lấy được đây này, tất nhiên vô cùng trân quý.
“Tỷ tỷ, nghe nói Tam lang đã chờ ở cổng trong rồi, muội muội tới tiễn tỷ.”
Trước đó Thôi Uyển Lan bị giáo huấn nhưng vẫn không cam lòng, còn muốn lại
tìm cơ hội trông thấy tỷ phu tuấn lãng kia.
Nghe lời này, đến Thôi Văn Khang cũng muốn nhỏ nước bọt, “Tam lang”,
gọi thân thiết như vậy? Thân là em vợ ngươi không biết tránh dị nghị à?
“Đã đi rồi hả? Ca ca cũng tiễn muội.” Thôi Văn Khang dẫn Uyển Như song
song chạy ra ngoài, trực tiếp đẩy Thôi Uyển Lan ra sau lưng.
Ai ngờ tiểu cô nương này da mặt dày chạy về phía trước hai bước, gắt gao
khoác lên cánh tay tỷ tỷ, giống như keo dán không cách nào bỏ ra được, Thôi
Văn Khang tức giận đến mức dựng râu trợn mắt nhưng lại không tiện kéo ra
dưới mắt mọi người. Uyển Như lại cười nhạt, bởi vì đi bên cạnh nên nàng đã
thấy rõ váy màu hồng đào này cũng không hề tôn lên màu da của Thôi Uyển
Lan, đặc biệt là đứng chung một chỗ với người vô cùng xinh đẹp là mình đây
thì càng lộ vẻ da mặt ả đen. Hơn nữa, ngủ chung với Tiếu Dương, Uyển Như
cũng biết chút yêu thích của hắn, người này thích nhất để tay cọ xát ở ngực và
mông, cố tình tiểu tiện nhân này không có, hiển nhiên hai bên càng đối lập
nhau.
“Hừ, biến khéo thành vụng. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, sẽ do chính
tay người đánh vỡ nó.” Uyển Như nhìn về phía muội muội, trong lòng cười khẽ.
Đồng thời bên kia, khi Tiếu Thập Tam đang cùng với lang quân nhà mình
đợi Tam nương tử, không nhịn được nói thầm: “Khó trách ba đứa con của Thôi
tướng công không nổi danh, nghe nói, trường hợp quan trọng cũng rất hiếm thấy
hắn và gia đình cùng tham gia.”
“Nhạc phụ của ta, khi nào thì cho phép ngươi đàm tiếu?” Tiếu Dương chắp
tay sau lưng liếc hắn một cái, dọa đối phương lập tức ngậm miệng, sau lại chậm
rãi hỏi: “Tiếu Cúc, Tiếu Dong truyền lời ra rồi?”
“Dạ, Tiếu Cúc nói nàng nhìn thấy...” Tiếu Thập Nhị gật đầu trả lời, đang
muốn kể nội dung mình nghe được cho Tam lang, lại thấy chủ mẫu của mình,
huynh trưởng và muội muội làm bạn đi tới chỗ này, hắn vội vàng ngậm miệng
đứng cúi đầu, cặp mắt không dám nâng lên.
Tiếu Dương nghiêng người vừa nhìn, chỉ thấy hai tỷ muội chiều cao tương tự
kết bạn đi tới, hai người đồng thời nhìn về hắn, trên mặt đều mang theo nụ cười,
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tỷ tỷ mặt trái xoan cười đến kín kẽ dịu dàng, muội muội mặt trứng ngỗng nở nụ
cười có chút ngạo khí.
Vị dịu dàng kia mặc áo choàng màu trắng quần dài lộ ra tay áo rộng thêu chỉ
hồng, tôn lên dáng người có lồi có lõm hiển rõ ung dung hoa quý; một người
còn lại mặc quần dài màu hồng đào đáng yêu, đáng tiếc mặt của nàng có chút
đen, ngực cũng thật sự quá nhỏ, cả người và y phục có hơi chút không tương
xứng.
Cách nhau khoảng mười bước ngắn ngủi, Tiếu Dương đã liên tục so sánh hai
người một phen, sau đó âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước hắn bị ngạo khí
trong mắt Thôi Uyển Lan hấp dẫn, nếu nói thật thì bề ngoài da trắng ngực lớn
như Uyển Như hợp khẩu vị hơn, thông qua mấy ngày nay chung đụng hắn càng
một lòng hướng về không dứt.
Tiếu Dương trực tiếp bỏ qua ánh mắt một khắc cũng không rời của Thôi
Uyển Lan, chỉ cùng hàn huyên đôi câu với Đại Cữu Ca tới tiễn khách, ngay vào
buổi chiều hai phu thê rời khỏi Thôi gia. Tiếu Dương đỡ ái thê lên xe ngựa,
chính hắn vẫn cưỡi ngựa đi theo canh chừng.
Lợi dụng lúc này không vô ích, Tiếu Thập Nhị vội vàng báo cáo tin tức do
Tiếu Cúc, Tiếu Dong truyền từ bên trong ra cho lang quân, thậm chí còn rất
sống động kể lại tình hình giao chiến của Thôi Uyển Như với kế mẫu và muội
muội thế nào.
Lúc đầu khi hắn nghe cũng thiếu chút nữa cười đến ôm bụng, chưa từng nghĩ
tới, sau khi Tiếu Dương nghe xong trên mặt lại không có một chút xíu nụ cười,
hắn chỉ vì thê tử của mình mà lòng chua xót, uất ức thay nàng.
Dòng chính nữ của huyện chủ Bình Nhạc quận vương đã đáng thương đến
nỗi phải đích thân mở miệng đòi đồ cưới của mẹ ruột từ kế mẫu, không chỉ yêu
cầu đến cầu xin cũng không được - thẳng đến khi rời đi, Trương thị cũng không
nhả ra.
Còn tấm bé mất mẹ, lúc xuất giá là một cuộc giao dịch, đồ cưới không có,
phu quân thiếu chút nữa chết ở đêm động phòng, phụ thân không được việc, ca
ca ruột không nên thân, kế muội vẫn còn dòm ngó nam nhân của nàng...
Tiếu Dương tức giận, không khỏi nỉ non tự nói: “Khó trách, khó trách thỉnh
thoảng nàng sẽ có vẻ có chút tham tiền, khó trách nàng chủ động nghênh hợp ta
hàng đêm đòi lấy, khó trách trong lòng nàng dường như cất giấu vô hạn buồn
khổ.”
Gặp phải nhiều chuyện như vậy, nếu nhu nhược yếu đuối, nói không chừng
đã sớm tự treo cổ tự vẫn rồi! Nghĩ như vậy hắn thuận thế quay đầu lại nhìn,
đúng lúc thấy Uyển Như đang vén rèm nhìn hắn.
Ánh mắt đen láy mang theo chút nghi ngờ nhìn hắn, bộ dạng điềm đạm đáng
yêu này lập tức chạm vào trái tim Tiếu Dương, làm hắn không khỏi thề: nhất
định phải yêu mến thê tử, đừng để cho nàng chịu uất ức dù một chút.
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“Đây không phải là đường về nhà?” Uyển Như khẽ cau mày ngước nhìn phu
quân trên lưng ngựa.
“Là về nhà, một chỗ khác.” Sau khi Tiếu Dương giải thích xong trực tiếp
tung người xuống ngựa, chỉ vào một chỗ trạch viện ven đường cười nói: “Chính
là chỗ này.”
“Hả?” Uyển Như sững sờ, quay đầu nhìn lại lại thấy Tứ lang đã nghênh đón
tại cửa rồi!
“Đoạn thời gian sau này nàng và Tứ lang sẽ ở chỗ này, phân trong ngoài
viện.” Tiếu Dương vừa dẫn Uyển Như vào cửa, vừa giải thích, “Đây cũng thuộc
tòa nhà của Tiếu gia, không tính là phá hỏng quy củ.”
“Nhưng vì sao chứ?” Uyển Như vừa đi vừa quay đầu lại nhìn quanh, đúng
lúc thấy người làm Tiếu gia đang khuân từng rương vào trong viện. Mới đầu lúc
lên đường nàng tưởng rằng đó là đồ lại mặt, không ngờ Tiếu Dương chỉ đang
mượn cớ “dọn nhà”?
Hơn nữa, cái gọi là “nàng và Tứ lang sẽ ở chỗ này”, vậy thân là phu quân
ngươi sẽ đi chỗ nào?
Uyển Như ở trong nghi ngờ đột nhiên nhớ lại lúc thấy “Cự Mã Thương”
chướng ngại vật trên đường, lại nghĩ tới con trai của Tiếu gia ra khỏi thành cũng
bị kiểm tra, nhất thời tỉnh hồn lại kinh hô: “Có phải sắp chiến tranh rồi không?!”
“Ừ, các nàng phải đợi ở nơi an toàn.” Tiếu Dương gọn gàng dứt khoát gật
đầu đáp, hắn không ngờ tới thê tử lại nhanh nhạy hơn cả cha ruột, nếu là người
thông minh vậy thì không cần che giấu, dù sao bí mật này cũng không dối gạt
được.
“Tại sao thiếp và Tứ lang có thể ở chung trong tòa nhà này?” Uyển Như trực
tiếp chỉ vào Tiếu Tứ lang đưa ra ý kiến phản đối, bái đường cũng là cậu ta thay
thế rồi vào lúc này ở chung một chỗ không sợ người ta dị nghị sao? Trong kinh
rất nhiều nam tử thế gia mười ba tuổi đều có thị cơ rồi!
Cho dù là giờ phút này cảm thấy không sao cả, ngộ nhỡ mấy năm tiếp theo
gặp người xúi giục lôi chuyện cũ ra thì sao?
“Trong thời kỳ đặc biệt cũng đừng quá để ý lễ nghi phiền phức.” Tiếu
Dương nhẹ nhàng vuốt ve mặt của Uyển Như, khuyên nhủ, “Thứ quan trọng
nhất cũng dời qua rồi, nàng và đệ đệ phải trông nhà cho kỹ.”
“Thiếp không muốn, đệ ấy giữ nhà, thiếp và chàng cùng trở về phủ tướng
quân. Tân hôn cả tháng chúng ta cũng không thể tách ra.” Uyển Như không thể
thay đổi trả lời như vậy.
Nàng vừa mới thề son sắt với muội muội nói muốn cùng phu quân đồng cam
cộng khổ, sao có thể để mặc hắn trở về chém giết chính mình tránh ở nơi an
toàn được?
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Cần phải biết, càng thời khắc nguy hiểm tình cảm càng vững chắc, Uyển
Như cũng không muốn bỏ qua cơ hội tốt này. Nàng là người biết quỹ đạo lịch
sử, tuy hiểu biết không rõ, nhưng cũng nhớ lần Tây Nhung quấy nhiễu này cũng
không phải là một đại chiến sống chết.
Không ngờ rằng, kiếp trước Tiếu Dương cũng không bị người đánh vỡ đầu,
hắn cũng không dễ như trở bàn tay vung thương chính xác đâm chết một quý
tộc Tây Nhung. Quỹ đạo lịch sử, có thể hoàn toàn không thay đổi ư?

Chương 18
Chạy Gấp Trong Đêm Lần Nữa

U

yển Như vì suy nghĩ có được niềm vui lớn cho tương lai, không lay

động được suy nghĩ hồi tướng phủ của Tiếu Dương thì lập tức nói lý do thứ hai:
mới tân hôn mà đã chia phòng chẳng lẽ không thể đồng cam cộng khổ.
Lần này đến phiên Tiếu Dương nhức đầu, bất đắc dĩ đi tới bên nàng nói nhỏ:
“Ta đi về cũng không biết có thời gian về nhà nằm nghỉ ngơi trên giường hay
không, chiến sự quan trọng hơn ai còn để ý đến chuyện chia phòng hay không
chia phòng?”
“Thiếp mặc kệ, dù sao thiếp không muốn cách chàng xa như vậy đã thế tin
tức gì cũng không nghe được, thiếp sẽ lo lắng không biết chàng có khỏe hay
không cả ngày mất.” Uyển Như bỏ qua Tiếu Tứ người đứng làm nền bên cạnh,
trực tiếp đưa tay ôm lấy hông của Tiếu Dương, ngửa đầu nói: “Dẫn thiếp đi
cùng nhé, có lẽ sẽ giúp được gì đó mà?”
“Ở lại chỗ này chăm sóc Tứ lang xem như giúp đỡ rồi.” Tiếu Dương vẫn
không đồng ý thỉnh cầu của Uyển Như, lấy đệ đệ làm cái cớ: “Tiểu tử này ở một
mình rất không ổn.”
Thôi đi, đừng để ta chăm sóc cho tỷ ấy là tốt rồi, đằng này còn chăm sóc ta...
ta cũng không phải chưa từng đến chiến trường mà cần người chăm sóc? Tiếu
Minh liếc nhìn tam ca cậu, cất cao giọng nói: “Hai người từ từ mà tán gẫu, đệ đi
trước thu dọn đồ đạc.”
“Không bằng để cho ca ca thiếp tới chăm sóc đệ ấy?” Uyển Như tự mình nói
xong cũng ngượng ngùng cười một tiếng, có chút nhăn nhó bổ sung câu sau,
“Tuy không có tài năng gì để trọng dụng, nhưng dầu gì có thể làm bạn. Để thiếp
trở về, có được hay không?”
Thấy Uyển Như đau khổ hi vọng, Tiếu Dương hơi động lòng.
Hắn biết phụ thân cố ý muốn cho mình tới nơi khác đi lịch lãm - Ưng non rời
khỏi người thân che chở mới có thể chân chính giương cánh bay cao. Cũng như
ý nghĩa sớm muộn gì Uyển Như cũng phải làm đương gia chủ mẫu ở vùng biên
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cương, rất có thể sẽ gặp phải tình huống phải mình xuất chinh nàng ở lại một
mình không có một người bạn bên cạnh.
Không bằng, lần này coi như làm thử luôn? Ít nhất trong nhà còn có mẹ có
thể mang theo nàng.
Tiếu Dương nghĩ trong lòng như vậy thì trên mặt lập tức buông lỏng, bị
Uyển Như thấy được thì lắc lắc cánh tay hắn vui vẻ nói: “Chàng đồng ý rồi?
Cám ơn nha!”
“Cám ơn? Sau đó nàng đừng oán trách ta là tốt rồi.” Tiếu Dương cười khổ
một cái, trầm giọng làm ra quyết định, “Chờ dùng bữa ăn tối xong thì lập tức
thay quần áo đi theo ta, tối nay lập tức chạy trở về.”
“Hả? Gấp gáp như vậy?” Uyển Như nghe nói như thế nhất thời kinh hãi,
xuất giá đi hai ngày một đêm, lại mặt đi một ngày một đêm, hôm nay, hắn lại
chuẩn bị đi nhanh 500 dặm trong một buổi tối! Có thể sao?
“Ừ, phải như thế.” Tiếu Dương kéo Uyển Như vào nhà, vừa cho người làm
gọi đệ đệ tới dùng cơm, vừa cố gắng dùng giọng điệu đã bình ổn chậm rãi giải
thích cho thê tử tại sao mình phải làm như vậy.
Giả thiết, nếu người Tây Nhung đã sớm có toan tính đánh cướp thì bên trong
thành nhất định có thám tử nằm vùng, bọn họ chuẩn bị trong lúc gần kề tìm thời
cơ thích hợp vượt biên, giống như lúc hắn hôn mê hoặc là lúc kết hôn, tất cả
mọi người sẽ không phòng bị không kiểm tra, nhưng không biết sao người Tây
Nhung không hề bắt lấy cơ hội kia.
Vì vậy, Tiếu Dương gióng trống khua chiêng mang theo tân nương tử lại mặt
đó là một cơ hội, theo lẽ thường, hắn nên ở lại đến ngày kế mới lên đường về
nhà, người Tây Nhung có thể mai phục ở dọc đường, khi tin dữ hắn tử trận
truyền ra thì cùng công thành, nhất định có thể đánh trở tay không kịp.
“Dĩ nhiên, cũng không loại bỏ bọn họ liều mạng nghĩ lúc nào nên đánh thì
đánh.” Tiếu Dương không thể làm gì buông tay nói: “Vì tránh đạo nghĩa có thể
thua thiệt, chúng ta không thể xâm lược chỉ có thể bị động đề phòng, cho nên,
mặc kệ như thế nào cũng phải trở về, cành nhanh càng tốt.”
“Vì sao phải mai phục chàng?” Uyển Như có chút nghi ngờ hỏi, mặc dù chỉ
suy đoán nhưng phải dựa vào căn cứ chứ?
Tại sao? Bởi vì ta chết có lợi với bọn họ. Tiếu Dương không định nói lời này
ra khỏi miệng, nhìn Tiếu Minh đang vui vẻ ăn cơm, cho cái ánh mắt nói: “Tứ
lang, đệ tới nói cho tẩu tẩu biết.”
“Hả, hai năm gần đây cha đã từ từ buông tay để các ca ca độc lập lãnh binh,
thường là đại ca làm chủ soái, nhị ca, tam ca hoặc là tiên phong hoặc tả hữu
tướng.” Tiếu Minh lấy tay nhúng nước trà bên trong ly trà bên cạnh vẽ ra hình
tam giác trên bàn, “Năm trước nhị ca nhất thời gặp bất hạnh trên con đường
khuếch trương mở rộng con đường buôn bán ở Tây Vực... Hiện tại chỉ còn lại
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tam ca, nếu tam ca cũng như thế. Vậy chỉ còn kết cục một cây chẳng chống
vững nhà.”
“Một chi Tiếu gia quân lớn như thế, không thể nào không có tướng lãnh
khác?” Chỉ nhìn tuổi của Tiếu Dương, Uyển Như cũng cảm thấy hắn không thể
là chức vị tả hữu tướng, nghe thấy miêu tả của tứ lang nàng run lên, tiên phong,
tiên phong mở đường, chính là vọt tới phía trước xâm nhập vào trận của địch...!
Không thể, ngàn vạn đừng là hắn.
“Phó tướng cũng là tướng, huyết mạch Tiếu gia mỏng manh, chúng ta là con
nối dòng dòng chính duy nhất.” Tiếu Dương cười nhạt một tiếng vì Uyển Như
tiến hành giúp đỡ nói rõ: “Trừ tác dụng thực tế bên ngoài còn có ý nghĩa tượng
trưng.”
Nói khó nghe, cho dù là giả bộ đánh đấm hay đi theo một vòng, cũng có thể
đưa đến ổn định lòng quân, tác dụng khích lệ sĩ khí, hơn nữa, được cha huấn
luyện từ nhỏ nên giờ bọn họ cũng kiêu dũng thiện chiến.
“Thì ra là như vậy.” Uyển Như thở dài gật đầu một cái, con người lúc còn
sống, đâu có khả năng chỉ lấy mà không có bỏ ra? Công tử Hầu phủ cũng phải
dùng chính máu của mình liều mạng để giành lấy công danh.
Có lẽ, Tiếu Dương bảo nàng thay y phục nhất định là vì dễ dàng hoạt động?
Vạn nhất gặp đến phục kích cản trở cũng không thể bị vướng víu, tay áo rộng
quần dài hay áo khoác gì đó tuyệt đối là không thể mặc, mỗi lần bị níu lại chạy
cũng không được.
Uyển Như vừa ăn bữa ăn tối vừa suy nghĩ vẩn vơ, không nhịn được lại hỏi:
“Tây Nhung, rốt cuộc là địa phương như thế nào?”
“Đông có rét căm căm, xuân có bão cát, sa mạc núi tuyết rất nhiều, không ít
địa phương vừa hoang sơ lại vừa lạnh không thích hợp người sinh sống.” Tiếu
Dương dừng một chút, lại tiếp tục nói: “Nhưng mà, nơi đây tài nguyên khoáng
sản phong phú, muối, than đá, chì, kim loại cần gì đều có cả.” Nhà hắn lấy được
không ít đồ tốt từ chỗ Tây Nhung.
“Thiếp biết rõ, còn có lông chồn, lộc nhung, Tuyết Liên.” Những thứ đồ này
Uyển Như đều dùng qua, tất nhiên biết xuất xứ.
“Còn có Thanh Hải Câu, nổi danh chiến mã nhất đẳng.” Điểm chú ý của hai
phu thê không giống nhau, đồ nói lên cũng hơi có chút khác biệt, Tiếu Dương
thì nói đến súc vật liên quan đến bản thân: “Loài ngựa này mặc dù tính tình
hung dữ không dễ chế ngự, lại cao lớn khỏe mạnh vô cùng có thể sức, ngày đi
ngàn dặm không nói chơi.”
“Nếu khoáng sản phong phú, vì sao bọn họ thiếu hụt đến nỗi phải đi xâm
lược? Bù đắp nhau không phải tốt hơn sao? Thiếp nghĩ, chỗ chúng ta có tơ lụa,
lá trà, nông cụ v.v... Cũng là đồ bọn họ cần thiết mà?” Uyển Như rất nghi ngờ
nhíu mày, nhớ tới nhị ca mà Tiểu Lang nói đã bất hạnh hy sinh trên con đường
mở rộng buôn bán, nói cách khác, Tây Nhung không muốn trao đổi với nhau?
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“Có bộ lạc nguyện ý, có bộ lạc không muốn.” Tiếu Dương khách khí nói, đệ
đệ hắn lại đồng thời phát ra một tiếng cười khinh thường.
“Vừa giành lấy được cần gì phải phí đồ đi đổi?” Tiếu Minh ăn thịt nướng
liên tục, dùng một loại giọng điệu hết sức khinh bỉ căm giận nói: “Phải đánh cho
bọn họ biết đau, mới có thể đàng hoàng lại.”
“Khụ khụ.” Tiếu Dương không muốn nói những đề tài máu tanh ở trước mặt
Uyển Như, giả bộ hắng giọng cắt đứt oán trách của đệ đệ, thấy nàng dùng cơm
thì lập tức đổi đề tài: “Như Nương, đừng ăn quá nhiều, nước canh cũng đừng
ăn.”
“Hả?” Uyển Như kỳ quái ngẩng đầu nhìn về phu quân, vì sao chứ?
“Cưỡi ngựa bay nhanh lắc lư gay gắt ta sợ nàng không quen, trên đường đi
lại gian nan dù thế nào ta cũng không dừng lại, nàng suy nghĩ kỹ càng, bây giờ
hối hận vẫn còn kịp.” Tiếu Dương giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng ái thê,
nói thật, người hối hận là hắn - không nên đồng ý mang Uyển Như theo, hai
ngày trước nàng mới gập ghềnh đi theo mình học cưỡi ngựa bắn cung, làm sao
có thể chịu đựng được đi đường suốt đêm?
“Này, vậy lên đường đi, đừng kéo dài thời gian nữa.” Trên mặt Uyển Như
cứng lại, lại không nói lời nói bỏ cuộc nửa đường, bỏ đũa xuống đi đằng sau
phòng ngủ.
Y phục là Tiếu Dương sai người chuẩn bị, Uyển Như tưởng rằng thay y phục
là đổi y phục tay ngắn để dễ dàng hoạt động, kết quả lại là Hồ phục Tây Vực.
Tay áo bó sát, quần hoa văn đường kẻ, giày da, trừ vòng ngọc trên tay ra thì
không mang bất kỳ đồ trang sức nào, trong hai kiếp của nàng đây là lần đầu tiên
mặc bộ y phục không ra thể thống gì này, chỉ cảm thấy cả người cũng không
được tự nhiên. Dù biết tương lai sẽ từ từ vui vẻ mặc Hồ phục, nàng cũng không
quen là người đầu tiên ăn mặc thế này.
Khi Uyển Như không được tự nhiên đi tới cửa xem xét, nhất thời không có
bất kỳ cảm tưởng gì với trang phục của mình, chỉ sững sờ nhìn Tiếu Dương, bởi
vì, hắn đã mặc áo giáp!
Áo giáp trước người chia làm chừng hai mảnh, do phiến giáp hình tròn sáng
bóng che ở trước ngực, áo giáp ở ngực và ở lưng được nối liền nhau, bên cạnh
còn có miếng lót vai đầu thú khí phách mười phần, dưới đai lưng là lớp vải phủ
qua đầu gối, toàn thân tầng tầng lớp lớp phiến giáp chồng đan xen lên nhau, lóe
ra ánh sáng chói mắt lộng lẫy.
Tiếu Dương cầm trong tay thương lưỡi câu đứng nghiêm ở cửa ra vào, vốn
bình thường đã cao lớn uy phong lúc này đây hắn càng uy phong, binh khí phụ
trợ, có vẻ cực kỳ uy vũ, khiếp người.
“Đi, Tứ lang trông nhà thật kỹ đấy.” Hắn phủ thêm một cái áo khoác màu
đen thật dài rồi xoay người lên ngựa, một tay nâng Uyển Như đang có chút ngây
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ngẩn đặt ở trước người mình, dùng áo choàng bọc lại, mang theo ba thân vệ,
mấy con tuấn mã biến mất ở trong màn đêm.
“Thiếp còn chưa...” Còn chưa nói cho Tứ lang về hai thị tỳ Kim Châu, Ngân
Châu của thiếp đều tay chân vụng về (thích động tay động chân), đừng để bọn
họ tới gần.
Uyển Như muốn nói chuyện, vừa mới há mồm đã hít phải một ngụm khí
lạnh, chỉ đành phải thành thật tựa vào trong ngực Tiếu Dương ngồi im, ưmh,
lồng ngực này không có chút ấm áp thoải mái nào, áo giáp lạnh lẽo còn rất cấn
người.
Nàng khẽ bĩu môi, lộ ra khuôn bộ đau khổ lại không dám lên tiếng, bởi vì
Tiếu Dương đã sớm giao phó chờ sau khi lên đường thì dù có cầu xin hắn cũng
không dừng lại, cho dù là muốn ói vậy thì ói trên người, không sao.
Lời nói rất bá đạo không nhận tình người, nhưng Uyển Như không chút nào
cảm thấy khó chịu hoặc uất ức, đại trượng phu làm việc phải lấy được bỏ được,
cái nhìn đại cục quan trọng nhất, nàng đã là gánh nặng chẳng lẽ còn bảo người
ta nâng lòng bàn tay hầu hạ?
Cũng chỉ lắc lư một chút mà thôi, Uyển Như cũng không thể không chịu
đựng được đau khổ đi lên đường ban đêm, ngay từ mười năm trước nàng đã làm
qua một chuyện giống vậy, đều là tiền đồ chưa biết thậm chí hình như lần này
hung hiểm hơn, nhưng khi ở chung một chỗ với Tạ Tuấn Dật nàng đặc biệt tâm
hoảng ý loạn, nhưng lần này lại an tâm.
Giống như, chỉ cần có Tiếu Dương đầu đội trời chân đạp đất này làm bạn
bên cạnh là có thể mọi sự không lo.
Đoạn đường này, bọn họ đều đi rất thuận lợi, không hề gặp phải phục kích
trong tưởng tượng, trong đó chỉ có hai lần đổi ngựa, đón nhận ba lượt người của
mình kiểm tra, sau đó một đường chạy như điên cho đến dưới thành.
Giờ phút này, sắc trời dần sáng, đã loáng thoáng thấy được ánh sáng màu
cam lúc mặt trời mọc.
Khi bọn họ chỉ còn cần xuyên qua rừng cây nhỏ trước mắt này rồi lại lướt
qua một vùng đất phẳng, là có thể thuận lợi đi tới cửa thành thì thân vệ đi trước
một bước dò đường lại đột nhiên phát hiện khác thường, một tiếng thê lương
vang lên nhất thời phá vỡ yên tĩnh sáng sớm...

Chương 19
Bối Cảnh Tây Nhung

N

ghe được tiếng cảnh báo trái tim Uyển Như căng thẳng, không tự chủ

được ôm sát hông của Tiếu Dương, mà hắn không nói hai lời kéo dây cương lập
tức mang theo hai người khác tiến vào con đường nhỏ bên hông rừng cây.
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Khoảnh khắc đó, thân vệ dò đường kia cũng theo sát tới, sắc mặt như thường
nhưng cánh tay thì mang theo loang lổ vết máu.
“Có bao nhiêu người?” Tiếu Dương giục ngựa bay nhanh, cũng không quay
đầu lại hỏi.
“Hơn trăm.” Người tới trầm giọng trả lời, lại bổ sung nói: “Giống như là tiên
phong tinh nhuệ, đã theo kịp rồi.”
“Tốt! Lần này sẽ cho bọn họ có đi không về, dẫn vào trong trận!” Tiếu
Dương vừa dứt lời lập tức đưa một tay lấy trường thương, đồng thời kéo dây
cương trở về đường chính, còn dặn dò, “Như Nương, bên trái hông ta có một
chiếc còi đồng, nàng lập tức lấy ra dùng sức thổi hai ngắn một dài.”
“Hả? Ờ!” Vốn hai tay của Uyển Như đã vòng ở ngang hông Tiếu Dương,
vừa nghe hắn nói như vậy vội vàng ngăn chặn hoảng sợ trong lòng, lục lọi một
lát sau khẽ run nhét chiếc còi vào trong miệng.
Nàng ra sức thổi, lại không nghe được bất kỳ âm thanh gì, đang muốn lấy
chiếc còi ra hỏi Tiếu Dương, lại nghe hắn phân phó nói: “Tiếp tục, lặp lại thổi
hơn mười lần, tiết tấu hai ngắn một dài đừng thổi sai.”
Hắn vừa dứt lời, Uyển Như đã nhìn đến mấy đầu mũi tên lóe ánh sáng lạnh
bay sượt qua thân thể hai người “Vèo, vèo” hai tiếng sau đó cắm vào mặt đất,
thậm chí nàng còn nghe được sau lưng Tiếu Dương truyền đến tiếng kim loại
bắn va chạm vào nhau.
Là mưa tên bắn tới trên áo giáp rồi?! Nhất thời Uyển Như nhớ lại con mèo
báo đầm đìa máu bị Tiếu Dương ghim trên thân cây, không khỏi run rẩy, thiếu
chút nữa nàng bị dọa sợ đến nuốt chiếc còi vào bụng luôn.
Khó trách bọn hắn đều mặc áo giáp nặng nề không tiện kia, chính là vì đề
phòng tình huống như thế này?
Uyển Như bị sợ đến mặt mày đều xanh tái, nhưng vẫn y theo Tiếu Dương
phân phó ước chừng thổi gần hai mươi lần - có lẽ, tiếng còi là vì thông báo
tướng sĩ trong thành, bây giờ đã là tình cảnh một trận tử chiến, dù nàng sợ đến
khóc cũng vô ích, không bằng kiên cường giúp một tay kiếm chút cơ hội thắng.
Sau khi nàng run rẩy bỏ chiếc còi về chỗ đai lưng của Tiếu Dương, vừa
ngẩng đầu, phát hiện rõ ràng ngay phía trước mình là một hàng chướng ngại vật
“cự mã thương” màu trắng sáng trên đường! Giờ phút này, đầu nhọn thương sắc
bén cách đầu ngựa chạy nhanh của bọn họ chưa tới mười mét.
“A...” Rốt cuộc Uyển Như không nhịn được thét chói tai chữ vẫn dấu ở trong
cổ họng.
Đúng lúc này, Tiếu Dương đột nhiên mở dây cương bên trái ra, thân vệ đi
sau lưng nhoáng một cái rời khỏi con đường chính, lại chợt tiến vào bên cạnh
đường hẹp quanh co.
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Truy binh theo sát phía sau bọn họ nhưng không còn vận tốt như vậy, Uyển
Như trơ mắt nhìn bốn gã Tây Nhung cách gần nhất không kịp tránh vọt tới trên
“cự mã thương”.
Con ngựa bị trường thương đâm nhiều nhát vào phát ra rên rỉ y hệt gào thét,
kỵ sĩ thứ nhất bởi vì tốc độ quá nhanh, sau khi ngựa bị đâm gã trực tiếp lăn ra
ngoài, một cú lăn đã gãy mất cổ.
Tuy ba gã phía sau đã phát hiện nhưng không kịp quay ngựa, hoặc đụng phải
cự mã thương hoặc va chạm vào nhau, cũng đều nhao nhao ngã ngựa.
Ngay sau đó trong bụi cây lập tức nhảy ra bộ binh mặc áo giáp trong tay cầm
tấm thuẫn và đại đao, bọn họ phân công chính xác hoặc chém đùi ngựa hoặc
chém người, một cái nháy mắt đã diệt được người ngựa rồi trốn vào bụi cỏ.
Truy binh còn lại là đi theo đám người Tiếu Dương quẹo vào đường hẹp
quanh co, không lâu lắm, bọn họ đã bị chia hai lối mỗi đội dẫn dụ một đội ngũ
rồi tản ra ở trong rừng cây.
Khi đi ngang qua một chỗ bụi cỏ bằng phẳng thì Tiếu Dương và thân vệ đột
nhiên kéo dây cương mệnh cưỡi ngựa nhảy vọt qua, đám người kia không biết
rõ đường vẫn chạy về phía trước.
Uyển Như vẫn ôm chặt Tiếu Dương ánh mắt nhìn về phía sau, đang có chút
cảm thấy không giải thích được, lại đột nhiên phát hiện trong bụi cỏ thoáng qua
ánh sáng.
“Chông sắt, chướng ngại vật trên đường.” Dường như Tiếu Dương nhận thấy
được nghi ngờ của nàng, thuận miệng đáp. Lúc này Uyển Như mới cẩn thận
nhìn lên, thì ra là một ít chông lớn cỡ bàn tay mang theo gai nhọn sắt thép, bốn
cái chông sắt dài mấy tấc phát ra ánh sáng, phía trên từng cái đều nhọn hoắc, chỉ
trong giây lát nàng đã nghe được từ sau lưng truyền đến tiếng kêu la không rõ,
còn có tiếng quát mắng.
Trong lúc đang dần dần đi xa, Uyển Như lại thấy được bóng dáng của áo
giáp bộ binh, lần này bọn họ dùng không phải khoát đao mà là búa cáng dài,
vừa chém đùi ngựa vừa nện búa lên ngực người.
Là muốn làm cho người ta gãy xương, đao chém người mặc áo giáp Tây
Nhung, dù không thể giết địch nhưng có thể dùng búa thì không chết cũng phải
gãy xương tàn phế.
Uyển Như đang suy nghĩ, đột nhiên có một người Tây Nhung cưỡi Hắc Kỵ
chen vào từ phía bên phải, vung đao chém tới đây, Tiếu Dương vội vàng giơ
cánh tay đỡ lấy, chỉ nghe vang lên tiếng “keng keng”, trên tay hắn đã xuất hiện
nhiều lỗ.
Người Tây Nhung không chậm trễ chút nào vung đao chém tiếp, lại không
so được tốc độ nhanh của Tiếu Dương, chỉ thấy tay phải hắn dùng trường
thương đâm vào khe hở áo giáp đối phương, kéo người khỏi ngựa từ phía sau,
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sau đó cũng không cần đâm tiếp nữa chỉ kéo nhanh một đoạn đường người nọ
đã không lên tiếng nữa.
Chỉ là ở trong quá trình kéo túm, tiếng kêu gào đứt quãng của đối phương
vẫn đánh thẳng vào hai lỗ tai Uyển Như.
Ở nơi nguy cấp sống chết trước mặt này. Không phải tình cảnh ngươi chết
chính là ta sống, nàng không có thời gian cũng không có biện pháp đi đánh giá
hành động của Tiếu Dương tàn nhẫn hay không tàn nhẫn, chỉ là khi nghe tiếng
kêu gào này, làm Uyển Như cảm thấy rất là nhút nhát.
Đây không còn là một câu “kiêu dũng thiện chiến, liên tục lập kỳ công” mà
mọi người vẫn nói trong lúc rảnh rỗi ở nội viện, mà là thật sự cảm nhận được
lực sát thương của Tiếu Dương, cũng sáng tỏ hắn tự lấy thân mình làm mồi nhử
địch vào trận.
Vô số mưa tên gào thét ngay tại bên tai, đao nhọn của quân giặc sẽ chém tới
trước ngươi, hắn cứ như vậy mang theo mình mạo hiểm mười phần nguy hiểm
xuyên qua ở trong rừng cây, dựa vào trí nhớ và trận do Tiếu Húc bày ra, từng
chút từng chút đánh tan sức mạnh của kẻ địch.
Chờ bọn hắn xuyên qua rừng cây lại lướt qua chiến hào chạy về phía cửa
thành thì phía trước là vùng đất bằng phẳng, phía sau là người Tây Nhung
thương vong thảm trọng đã bị giết đỏ mắt, bọn họ còn đủ ba mươi người, nhưng
mỗi người đều là tinh anh sống sót trước sát trận phía trước.
Trên tường thành, các cung thủ xếp thành một hàng mắt nhìn xuống phía
dưới, gần trăm cung tên đồng thời mở ra, chỉ đợi một tiếng quát to “bắn!” của
Tiếu Húc, nhất thời mũi tên như mưa, như châu chấu...
Đám người Tiếu Dương ở trước cửa thành kéo ngựa xoay người lại, lẳng
lặng nhìn truy binh sau lưng bị đâm thành con nhím, lúc này mới thở phào nhẹ
nhõm. Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa đã bị phục kích, nếu bọn họ sớm bước
vào rừng cây vây quanh họ trước một bước, vậy thì thật sự là chắp cánh cũng
khó trốn.
Núp ở trong ngực Tiếu Dương, Thôi Uyển Như thấy tất cả ở trong mắt, chỉ
cảm thấy mồ hôi lạnh chạy ở trên trán - đây chính là chiến tranh, đây mới là
chiến tranh!
Rốt cuộc nàng đã hiểu rõ cái gì là chảy máu thành sông, xác người nằm
xuống khắp nơi; rốt cuộc biết “đồng cam cộng khổ” chính mình tuyên bố đến
tột cùng là khổ như thế nào; đồng thời cũng mơ hồ sáng tỏ gáng nặng thân là
“thê tử nhà tướng” sẽ gánh vác là như thế nào.
Phu nhân Tướng quân, quả nhiên không phải công việc nhẹ nhõm, không có
năng lực chịu đựng nhất định sợ rằng chỉ nhìn cũng đã hỏng mất, đây là nghiệp
chướng kiếp trước của ta, sao không thể may mắn gả cho người thoải mái chứ?
Aizz, vẫn là câu nói kia, ký lai chi tắc an chi mà. (Ký lai chi, tắc an chi: Chuyện
gì đến cũng đã đến, cứ bình tĩnh mà đương đầu với nó.)
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Chờ toàn bộ kẻ địch đền tội thì cửa thành mở ra, chậm rãi giục ngựa đi về
phía trước, Tiếu Dương giành thời gian hỏi tình hình của ái thê: “Nàng còn tốt
đó chứ?”
“Không tốt lắm.” Uyển Như chịu đựng kích động muốn khóc một trận, mím
miệng trả lời: “Sợ rằng, chân nhũn ra không có cách nào xuống đất rồi.”
“A, không có việc gì, ta ôm nàng.” Tiếu Dương gãi gãi đầu, có chút không tự
tại lúng túng cười một tiếng. “Ta là nói, nàng xem những thứ này, có khó chịu
hay không?” Sợ sẽ khóc to, nín hỏng cũng không hay.
“Khó chịu. Nghĩ tới một bài thơ.” Uyển Như gật đầu một cái, tiếp tục méo
miệng, “Phong hỏa nhiên bất tức, chinh chiến vô dĩ thì. Dã chiến cách đấu tử,
bại mã hào minh hướng thiên bi... Trước kia đọc thơ này không hiểu ý nghĩa,
hoặc là nói không có cách nào khắc sâu lĩnh ngộ nó, hiện tại, đã hiểu.” Ta đây là
đang dùng sinh mạng tới học thơ, thật bi tráng. (Bài thơ được trích từ “Chiến
Thành Nam” của Lý Bạch.)
Thơ? Tiếu Dương tiếp tục vò đầu, nghĩ thầm có phải suy nghĩ của thê tử
mình có chút không giống với người bình thường hay không? So với ‘ngu
ngốc’? Vượt qua một đám ‘thi’ (xác người) nàng lại nghĩ đến ‘thi’ (thơ)! Đây là
“nữ tử thế gia bụng đầy thi thư” ư? (thi thư: kinh thi và thư kinh).
Mặc kệ như thế nào, mấy ngày gần đây phải chú ý chăm sóc mới được, có
người phản ứng chậm nửa nhịp, Uyển Như này, aizz, nói không chừng đợi buổi
tối sẽ gặp ác mộng sợ đến nửa chết nửa sống.

Chương 20
Tiếng Đàn Biên Tái
(Chốt Hiểm Yếu Vùng Biên Cương)

S

au khi Tiếu Dương mang theo Uyển Như đi vào cửa thành thì theo bản

năng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên tháp cao bên cạnh thành đã dấy lên khói
báo động, ngoài ba mươi dặm ở phong hỏa đài trên dốc Sơn Linh cũng bắt đầu
dâng lên khói đặc cuồn cuộn, khói thẳng tụ lên cao gió thổi không tán.
Mà bên trong thành là một mảnh nghiêm trang, ít đi người bán hàng rong,
người đi đường, chỉ còn binh lính, hiển nhiên khi bọn họ lên đường lại mặt Tiếu
Húc cũng đã bắt đầu hạ lệnh vườn không nhà trống, sơ tán dân chúng.
“Chúng ta đang trở về phủ sao?” Uyển Như nhìn về đường phố tiêu điều,
nghe rõ ràng tiếng vó ngựa, không nhịn được than khẽ, “Đây chính là, cuộc
chiến bảo vệ tổ quốc...”
“Chỉ là mở màn mà thôi, khói báo động vừa lên là không dễ dập tắt đâu.”
Tiếu Dương nhỏ giọng đáp lại, “Trước tiên ta đưa nàng về đã, chỉnh sửa một
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chút rồi phải đi doanh trại ngay. Như Nương, nàng đừng sợ, cũng chỉ là một bộ
lạc Tây Nhung nho nhỏ mà thôi, không có việc gì.”
“Ừ.” Uyển Như cố gắng điều chỉnh vẻ mặt kéo ra một nụ cười trong còn khó
coi hơn cả khóc, sau đó cảm thấy may mắn khi mình ngồi ở trước ngựa Tiếu
Dương, hắn không nhìn thấy vẻ mặt.
Nàng sẽ không tin loại an ủi không chút ý nghĩa này đâu, binh cũng đã đến
dưới thành rồi còn có thể không có việc gì sao? Aizz, nghĩ thông một chút thôi,
dù sao mình đã chết qua một lần rồi, sống được lâu hay sống ngắn ngủi cũng
không thua thiệt.
Hai người cưỡi một con ngựa cứ như vậy mà lặng lẽ đi trên ngã tư đường.
Thỉnh thoảng sẽ có tướng sĩ từ bên cạnh bọn họ đi nhanh qua, gió lạnh cuồn
cuộn thổi bay lá khô, tiếng binh khí áo giáp va chạm nhau, thỉnh thoảng ngựa hí
lên, thêm một phần cảm giác khắc nghiệt.
Khoảnh khắc Tiếu Dương ôm Uyển Như khẽ run vào phòng, cũng không hỏi
nàng rốt cuộc là bị sợ đến chân mềm nhũn hay là bởi vì cưỡi ngựa thời gian dài
nên thân thể chịu đựng không được, chỉ gọi người lấy nước nóng tới tắm rửa
cho Uyển Như.
Sau đó hắn lại tận lực dùng giọng nói ôn hòa nhất, nói: “Nghỉ ngơi trước rồi
ăn một chút gì đó, ta có việc cùng thương lượng với đại ca, sau đó trở về sẽ bồi
nàng.”
“Được, chàng bận việc thì không cần lo lắng cho thiếp.” Uyển Như nở nụ
cười khẽ, đợi sau khi rời đi lại thở dài một tiếng, cả người cũng ngồi phịch ở
trong bồn tắm.
Mấy canh giờ ngắn ngủi này, nàng có thể nói là đồng thời bị kích thích trên
tinh thần và cả thân thể, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, mông và bắp đùi cũng
như đang trong lắc lư bị sát thương, ngâm nước nóng càng thêm cảm thấy đau
rát.
Uyển Như thật lòng cho rằng lúc trước mình không choáng váng ở trên lưng
ngựa của Tiếu Dương đã coi như biểu hiện tương đối khá, không cản trở, cũng
đã hoàn thành bổn phận vì dân vì nước như phu quân mình.
Vì vậy, nàng rất thản nhiên cảm thấy: nếu ta ăn xong sau đó nằm trên giường
ngủ, nghỉ ngơi, dưỡng thần, cũng đừng oán trách ta không đợi chàng trở lại nói
chuyện.
Uyển Như vừa nghĩ tới, vừa mặc y phục đi phòng ngoài dùng cơm, nô tỳ phủ
tướng quân rất có ánh mắt không đưa thịt lên để ăn, chỉ mang tới chút thức ăn
khai vị, cháo và bánh nướng, nàng cố nén kích động ghê tởm ăn vào vừa no
bụng vừa ấm.
Sau đó, Uyển Như xoay người lại bọc lấy chăn nằm trên giường, cố hết sức
loại bỏ thảm kịch trên chiến trường ra khỏi đầu chìm vào giấc ngủ, ai có thể
www.vuilen.com

93

Tác Giả: Mặc Ngư Tử 1123

SỐNG LẠI LÀM ÁI THÊ NHÀ TƯỚNG

nghĩ, càng không muốn lại càng nhớ đến cảnh tượng kia, càng không có biện
pháp loại bỏ hình ảnh máu tanh kia.
Trằn trọc trở mình rất lâu sau, nàng vừa không ngủ được lại đợi không được
Tiếu Dương trở lại, chỉ đành phải thở dài đứng lên dạo bước đi tới phòng ngoài,
ở trong lò đốt huân hương bên cạnh bàn để cầm cổ kia đốt hương rất thơm,
hương liệu này rất là kim quý, có hiệu quả tập trung tư tưởng tĩnh tâm suy nghĩ,
trị khí trệ buồn bực trong lòng, giờ phút này đốt hương này khảy đàn là tốt nhất.
Sau khi nhẹ nhàng nhấc mép váy ngồi xuống, Uyển Như giơ tay lên khảy
nhẹ dây cung điều chỉnh thử, nhất thời, tiếng đàn thanh trong chậm rãi vang lên
trong phòng, là “Lôi Công Cầm” như thế đủ để lưu danh thiên của Thục mà
nàng lấy ra từ trong kho của Tiếu Dương, nhìn ngọc quý vướng bụi mà lòng
chua xót.
Đường tỷ nhà đại bá không thua kém quyển cầm phổ này, đối phương xem
như bảo bối đến nỗi ngay cả chạm thử cũng không được...
Trong khoảnh khắc trầm tư, Uyển Như chậm rãi giơ cánh tay, tay trái trầm
bổng, tay phải bồi hồi, khảy theo như hồi ức, bất tri bất giác đã khảy bài “Tiêu
Tương Thủy Vân” chưa từng nghiên cứu qua trước đó.
Khúc đàn này là đại sự Quách Sở chiết phái đàn cổ tiền triều ngắm nhìn từ
phía xa mà sáng tác nên, năm đó tình thế Bắc Địch (dân tộc thiểu số phương
Bắc) đang xâm nhập phía nam, cục diện chính trị rung chuyển, mưa gió tung
bay, cho nên Quách Sở thẳng thắn thật lòng dùng khúc đàn này biểu đạt sự đau
lòng của mình với đất nước đã không còn trọn vẹn, cảm khái với thời thế hỗn
loạn, cùng với ca ngợi và mong ước với sông núi quốc gia đẹp đẽ.
Có lẽ là bởi vì mới chạy trốn quân giặc đuổi giết, vả lại nhìn nguyên nhân
tâm tình tướng sĩ thủ thành kích động, Uyển Như không chỉ đàn khúc này theo
bản năng, mà tiếng đàn đánh ra còn rất âm vang, cảm giác hùng hậu, trầm bổng
du dương hơi cứng cáp kiên cố, phong cách cổ xưa to lớn khí thế.
Khi nàng đánh xong khúc làm gió mưa kích động dâng trào này, ở bên trong
dư âm khẽ run kia, Uyển Như không khỏi ngây ngẩn.
Chỉ hai ngày, không ngờ phong cách đánh đàn của mình cũng thay đổi? Ý
nghĩa của khúc này có thể dễ dàng bộc lộ trong lòng hơn hành động cử chỉ nào.
Nàng còn nhớ rõ mình dù là đời trước hay mấy ngày trước đây, lúc khảy đều
là lưu loát trơn tru nhẵn nhụi, chú trọng kéo dài nhẹ nhàng khảy dây đàn, phong
cách khảy đàn có thể nói là nhẹ nhàng triền miên, hôm nay, trong lúc khảy bộc
lộ rõ ý tinh khiết, thuần khiết, một khúc ‘Tiêu Tương Thủy Vân’ ẩn chứa thâm ý
ở sâu bên trong, kết hợp cương nhu, cảm giác ý vị kéo dài.
Trời ạ, không ngờ thay đổi rồi, phát triển từ trên hướng cầm kỹ của kiều nữ
trong khuê các! Vừa kinh ngạc vừa vui mừng Uyển Như không khỏi giơ tay lên
bưng kín mặt của mình, rồi sau đó đột nhiên giễu cợt tựa như cười một tiếng.
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“Đang cười gì thế?” Tiếu Dương nhấc chân đi tới từ ngoài cửa, vừa hỏi vừa
tháo giáp.
Uyển Như vội đứng dậy giúp một tay, đồng thời cười đáp: “Lúc học đàn
thiếp từng bị người đánh giá là luôn hướng tới lấy khoe khoang để lấy lòng mọi
người, ít đi yên tĩnh, yên ổn nhàn hạ, trung hòa, sau đó trong lúc vô tình nghe
một văn sĩ có chút danh tiếng khảy ‘Lưu Thủ’, nhất thời giật nảy mình, hôm nay
xem ra chẳng qua cũng chỉ như vậy, có lẽ là do nguyên nhân hắn từng du lịch
thắng cảnh nổi tiếng nên tầm mắt mở rộng hơn thiếp mà thôi.”
Chuyện đánh đàn cần thay đổi, thấy đều chưa thấy qua làm sao có thể trút
xuống tình cảm? Khúc ‘Tiêu Tương Thủy Vân’ bộc phát của mình không phải
cũng rất thật sao!
Tiếu Dương khoác vải bào kéo Uyển Như đang ngồi bên cạnh cầm án về
phía sau, đột nhiên hỏi: “Nàng nói là Tạ Tuấn Dật ư?”
Ba chữ này bật ra khỏi miệng hắn, đối với Thôi Uyển Như mà nói không
thua gì sấm sét đánh giữa trời quang, mặc dù đời này nàng không bỏ trốn cùng
Tạ biểu ca, nhưng vẫn chột dạ - trên đường xuất giá người này thiếu chút nữa đi
vào phòng lúc đêm khuya!
“Sao vậy, sao lại nghĩ đến hắn?” Uyển Như hơi lúng túng nhìn về phía phu
quân mình, không dám không ngắm, nếu thật sự trốn tránh ánh mắt của hắn
chẳng phải càng lộ vẻ giấu đầu lòi đuôi, vốn không có liên quan gì cũng sẽ làm
cho người ta cảm thấy là có gì đó.
“Nàng luôn ở trong khuê phòng trừ hắn ta ra còn thấy được mấy văn sĩ hơi
có chút danh tiếng?” Tiếu Dương nhìn nàng với ánh mắt biết rõ còn hỏi, lại tiếp
tục ném ra một câu hù chết người. “Lại nói tiếp, nhạc phụ để hắn ta ở trong nhà
khó mà không nghĩ tới ý kết thân của hai nhà.”
“A! Sao thiếp lại không biết? Theo lẽ bình thường đều nói nữ tử nhà cô cô
gả vào nhà cậu thì ngược lại cũng không thể nào thích hợp.” Lần này Uyển Như
thật sự như ngồi trên đống lửa rồi, sao lại nói đến chuyện kết thân rồi!
Kết thân, có sao? Đời trước cho dù mình và Tạ Tuấn Dật ở cùng một chỗ
cũng không thể thành kết cục đã định kia, thiếp chưa tính là thành thân.
“Cũng có vô cùng để ý. Trần Lưu Tạ thị, cửa phiệt sĩ tộc này gần mấy chục
năm nay có thể nói là cành lá rậm rạp công tích hơi nhiều, mà nhà các nàng trừ
Thôi Tương Chi ra thì thế hệ con cháu sau đó cũng không có ai đặc biệt xuất
sắc, Thôi Văn Viễn ngược lại không tệ đáng tiếc còn bé không biết tiền đồ
tương lai như thế nào, Tạ Tuấn Dật thì đã có chút danh tiếng, mặc dù không có
phụ thân nhưng dù sao của cải phong phú, thúc bá đều là quan cao.” Tiếu
Dương nhẹ nhàng bóp ngón tay Uyển Như chơi một lát, lại cười nói: “Có thể
thấy được, hai nhà Thôi - Tạ kết thân đối với nhạc phụ mà nói là có ích mà
không có hại. Thật may, ta vượt lên xuống tay trước.”
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Vừa nghe hắn nói như vậy, Uyển Như nhất thời hiểu rồi, một mất mẹ một
mất phụ thật ra thì rất xứng đôi, Thôi Uyển Lan cha mẹ song toàn còn cần treo
giá.
Nếu không phải Tiếu Dương chặn ngang một gạch, nói không chừng chuyện
sẽ thật sự phát triển như vậy, nói cách khác nhân duyên hai người này thật ra thì
đều có chút liên quan đến ta, chỉ là Tiếu Dương mới chính là hoa đào, đời trước
trời xui đất khiến đời này cuối cùng tu thành chính quả?
Uyển Như có chút ngây ngẩn nghĩ tới, lại bị Tiếu Dương cười giỡn đưa tay
ra gõ sau đầu nàng, rồi sau đó hắn lại nói thật: “Tạ Tuấn Dật kia tôn sùng phong
độ danh sĩ Ngụy Tấn, lại đổi từ không câu chấp không kềm chế thành phóng
đãng hoang phí, ngày ta và nàng thành thân đại ca từng mệnh cho Hồ Cơ thử dò
xét, lại thấy tâm tư hắn không tinh khiết không chỉ có tuyệt không phải lương
phối thậm chí không chịu nổi trách nhiệm nặng nề. Như Nương, ta đây không
cố ý nói hắn không phải...”
“Thiếp hiểu, chàng xem, không phải ta đã biết trước đây mình sùng bái
nhầm người rồi sao.” Uyển Như không đợi Tiếu Dương nói rõ đã giơ tay lên
nhẹ nhàng che môi của hắn lại, người này, có lẽ là sợ mình bị chiến sự biên
quan dọa sợ đến đứng núi này trông núi nọ, lúc này mới cố ý nhắc tới Tạ Tuấn
Dật chứ gì?
Họ Tạ kia không dính một chút nho nhã của người có học thức, sao có thể so
sánh với phu quân của mình? Đám người Tiếu Dương mới chân chính là hán tử
được sùng bái nhất vì Đại Tề ta rơi đầu chảy máu!
Nghĩ tới đây, Uyển Như không khỏi khẽ động trong lòng, đề nghị: “Thiếp
khảy cho chàng nghe một khúc nhé?”
“Được, còn chưa từng nghe nàng đàn.” Tiếu Dương gật đầu một cái, có chút
hăng hái ngồi thẳng người, thấy lúc nói chuyện giọng nói của ái thê cũng mềm
mại vô cùng, nếu hát chắc hẳn động lòng người, nói thật, cổ cầm gì đó thật ra
hắn hoàn toàn không hiểu cũng không bình tĩnh nghe.
Ai ngờ, Uyển Như giơ tay lên khảy đàn, nàng muốn hát Hạo Nhiên Cầm Ca
không phải cùng nhậu nhẹt dịu dàng cười khẽ.
Trước khi khảy, nàng dùng “âm rời rạc” tấu lên khúc mạnh mẽ, hùng hậu,
rồi sau đó lại lấy “kiên cố”, rung chuyển thay đổi “nhấn âm”, nổi lên khoảnh
khắc mới chậm rãi mở miệng, dùng làn điệu ngâm xướng bên trong du dương lộ
ra ý nặng nề hát: “Nộ phát trùng quan, bằng lan xử, tiêu tiêu vũ hiết. Sĩ vọng
nhãn, ngưỡng thiên trường khiếu, tráng hoài kích liệt...”
Khúc hát vừa vang lên, Tiếu Dương sửng sốt hoàn toàn không hiểu đàn cũng
biết nàng đang hát cái gì, đây là bài “Tinh Trung Từ (Hết lòng trung thành)”
làm lòng người hăng hái của danh tướng tiên triều!
“Tam thập công danh trần dữ thổ, bát thiên lý lộ vân hòa nguyệt. Mạc đẳng
nhàn, bạch liễu thiểu niên đầu, không bi thiết!” Tiếu Dương theo lời hát của
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Uyển Như ở trong lòng yên lặng nhớ tới lời khí thế hào hùng kia, chỉ cảm thấy
trong lòng tràn đầy phẫn nộ.
Uyển Như trầm ngâm tĩnh khí nhớ lại kinh nghiệm lúc trước, quân giặc thô
bạo hèn hạ, hoảng sợ luống cuống của nàng, câu quát khí thế “cho bọn họ có đi
không có về” của Tiếu Dương, mấy lần đánh giáp lá cà ở trong rừng... Từng
cảnh tượng ấy toàn bộ hóa thành kích động ở giữa các ngón tay để nàng đánh
đàn, ở trong phủ tướng quân ôm cột nhà không nghỉ.
Nếu Tiếu gia bị tập kích binh bại thì như thế nào? Nhất định là nước mất nhà
tan, máu nhuộm sông núi! Còn chờ cái gì đây? Lập tức phải phấn khởi chống
lại, nếu không sẽ như tiền triều, quân thần bị bắt giang sơn mất hết, vô cùng thê
lương!
Uy vũ bất khuất, bất khuất, trung trinh yêu nước cũng không phải là nói
suông, phải lấy ra hành động - mặc giáp xuất chinh, chống đỡ quân giặc, bắt đầu
kể từ hôm nay!
Tiếu Dương đang thấy cảm khái, đã nghe thấy ở ngoài cửa có giọng nói to rõ
hùng hồn hát theo tiếng đàn: “... Giá trường xa, đạp phá hạ lan sơn khuyết.
Tráng chí cơ xan hồ lỗ nhục, tiếu đạm hát ẩm hung nô huyết. Đãi tòng đầu, thu
thập cựu sơn hà, triêu thiên khuyết!”
Giọng hát to rõ như chuông đồng, nhất thời vượt trên giọng hát dịu dàng của
Uyển Như, càng lộ vẻ sức mạnh anh hùng khí khái của sông núi này, lẫm liệt
nhưng thẳng thắn lay động lòng con người.
Hai người ngẩng đầu nhìn lên, là đại ca Tiếu Húc đứng ngược ánh sáng ở
cửa mở miệng, hắn bị vầng sáng chụp lấy như Thần, đột nhiên sau đó nói một
câu trước sau không thống nhất: “Tam lang, cho huynh mượn đệ muội một
chút.”
“Hả?” Tiếu Dương và Uyển Như đồng thời sững sờ, đại ca đang muốn làm
cái gì?
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